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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 5-12-2014 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   77 / 2014 

 

Θ Ε Μ Α: «Έγθξηζε δηαθνπήο ηεο κε αξηζκό 1076/23-4-2014 ζύκβαζεο γηα ηελ εθπνίεζε 

ησλ κλεκείσλ ησλ ηάθσλ κε ηελ εηαηξεία ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 

 Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 5 ηνπ κήλα 

Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 19.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 3024/28-11-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο δηαθνπήο ηεο κε αξηζκό 1076/23-4-2014 ζύκβαζεο γηα 

ηελ εθπνίεζε ησλ κλεκείσλ ησλ ηάθσλ κε ηελ εηαηξεία ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.», έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ άξζξνπ 103 

ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

β) Τν άξζξν 199 ηνπ Ν. 3463/2006.  

γ) Τν άξζξν 231 ηνπ Ν. 3852/2010.  

δ) Τελ αξηζκ. 36/2013 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

ε) Τηο κε αξηζκ. 48/2013, 8/2014 θαη 17/2014 απνθάζεηο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

ζη) Τελ κε αξηζκό 1076/23-4-2014 ζύκβαζε γηα ηελ εθπνίεζε ησλ κλεκείσλ ησλ ηάθσλ κε 

ηελ εηαηξεία «ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 
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δ) Τελ αξηζκ. 30060/22-05-2014 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, πεξί αθύξσζεο ηεο αξηζκ. 17/2014 απόθαζεο ηεο 

Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

ε) Τν αξηζκ. 422/3-12-2014 έγγξαθν ηεο 1εο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 

3463/2006.  

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο, όηη κε ηελ αξηζκ. 

36/2013 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε δηεηή (2εηε) εθπνίεζε ησλ 

κλεκείσλ (καξκάξσλ θαη κεηαιιηθώλ εηδώλ) ησλ ηάθσλ κεηά ηελ αίηεζε εθηαθήο, ζην 

Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, κεηά από θαλεξή πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή 

δεκνπξαζία, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ Π.Δ. 270/1981. 

Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή κε ηελ αξηζκ. 48/2013 απόθαζή ηεο θαζόξηζε ηνπο όξνπο 

δηαθήξπμεο ηεο θαλεξήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο. Καηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο δελ πξνζήιζε θαλείο λα εθδειώζεη ελδηαθέξνλ θαη ε 

Εθηειεζηηθή Επηηξνπή, απνδερόκελε ην αξηζκ. 55/13-1-2014 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 

δεκνπξαζίαο, κε ηελ αξηζκ. 8/2014 απόθαζή ηεο, θήξπμε άγνλε ηε θαλεξή θαη πξνθνξηθή 

πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ καξκάξηλσλ εηδώλ (κλεκείσλ), ε 

νπνία δηελεξγήζεθε ζηηο 13-1-2014 θαη ελέθξηλε ηελ επαλάιεςε ηεο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο 

πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ καξκάξηλσλ εηδώλ 

(κλεκείσλ), κε ηνπο ίδηνπο αθξηβώο όξνπο, κε απηνύο πνπ είραλ θαζνξηζζεί κε ηελ αξηζκ. 

48/2013 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

Αθνινύζσο, κε ηελ αξηζκ. 17/2014 απόθαζή ηεο, ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή, 

απνδερόκελε ην αξηζκ. 493/25-2-2014 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο, θαηαθύξσζε 

ην απνηέιεζκα ηεο θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο πνπ 

δηελεξγήζεθε ζηηο 25-2-2014 γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ καξκάξηλσλ εηδώλ 

(κλεκείσλ), ζηελ εηαηξεία «ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ε νπνία πξνζέθεξε ην πνζό ηνπ 

ελόο επξώ θαη δέθα ιεπηώλ (1,10 €), αλά εθπνηνύκελν κλεκείν. 

Όκσο, ε αλσηέξσ απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο αθπξώζεθε κε ηελ αξηζκ. 

30060/22-05-2014 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ιόγσ κε ζύλλνκεο ζπγθξόηεζεο ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο. 

Με ην αξηζκ. 422/3-12-2014 έγγξαθν ηεο 1εο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ 

Ν. 3463/2006 δειώλεηαη ε κε άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ηεο αξηζκ. 30060/22-05-2014 

απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, πξόηεηλε ηελ δηαθνπή ηεο αξηζκ. 1076/23-4-2014 ζύκβαζεο 

γηα ηελ εθπνίεζε ησλ κλεκείσλ ησλ ηάθσλ, πνπ ππνγξάθεθε κεηαμύ ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ 

Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 
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 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ άξζξνπ 103 

ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

β) Τν άξζξν 199 ηνπ Ν. 3463/2006.  

γ) Τν άξζξν 231 ηνπ Ν. 3852/2010.  

δ) Τελ αξηζκ. 36/2013 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

ε) Τηο κε αξηζκ. 48/2013, 8/2014 θαη 17/2014 απνθάζεηο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

ζη) Τελ κε αξηζκό 1076/23-4-2014 ζύκβαζε γηα ηελ εθπνίεζε ησλ κλεκείσλ ησλ ηάθσλ κε 

ηελ εηαηξεία «ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

δ) Τελ αξηζκ. 30060/22-05-2014 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, πεξί αθύξσζεο ηεο αξηζκ. 17/2014 απόθαζεο ηεο 

Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

ε) Τν αξηζκ. 422/3-12-2014 έγγξαθν ηεο 1εο Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 

3463/2006.  

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Εγθξίλεη ηε δηαθνπή ηεο αξηζκ. 1076/23-4-2014 ζύκβαζεο γηα ηελ εθπνίεζε ησλ 

κλεκείσλ ησλ ηάθσλ, πνπ ππνγξάθεθε κεηαμύ ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΙ ΚΕΠΕΛΕΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 77. 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

    Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΕ Δηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: 646ΤΟΡ93-ΠΜΛ


		2014-12-13T10:11:23+0200
	Athens




